
                                         Programator czasowy  CS4-16 
CS4-16 s³u¿y do czasowego w³¹czania i wy³¹czania dowolnych odbiorników 
elektrycznych w  okreœlonym czasie wczeœniej zaprogramowanym .Programator 
CS4-16 przystosowany jest do monta¿u na listwê   DIN .
Dane
1.CS4-16 ma nastawialne 8 w³¹czeñ i wy³¹czeñ
   (ON-w³¹czone/OFF-wy³¹czone).
2. Mo¿liwoœæ sterowania rêcznego lub automatycznego (ON/AUTO/OFF).
3. 12/24 godzinowy cykl do wyboru przyciskiem ..
4.Mo¿liwoœæ nastawienia letniego/zimowego czasu
5. Mo¿liwoœc 16 kombinacji dni lub bloków dni
      Po (MO)                                                                          Po, Wt, Œr, Cz, Pt
      Wt (TU)                                                                           So, Nd
      Œr (WE)                                                                           Po, Wt, Œr, Cz, Pt, So
      Cz (TH)                                                                           Po, Œr, Pt
      Pt (FR)                                                                            Wt, Cz, So
      So (SA)                                                                           Po, Út, St,
      Nd (SU)                                                                           Cz, Pt, So
      Po, Wt, Œr, Cz, Pt, So, Nd                                               Po, Œr, Pt, So
Instalacja
1. Zainstalowaæ CS4-16 na listwê DIN pod³¹czyæ przewody zgodnie ze schematem.
2. Do³adowaæ baterie przez ok.12 godzin.
3. Po do³adowaniu wymazaæ wszystkie informacje naciskaj¹c." R ", spiczastym 
przedmiotem na przyk³ad. d³ugopisem.
4. CS4-16 jest gotowy do zaprogramowania.
Nastawienie pierwszego czasu
1. Naciskamy. "C+" i przytrzymujemy,w tym czasie naciskamy " W+" nastawiaj¹c 
aktualny dzieñ. Podobnie, naciskaj¹c. " H+" i " M+" nastawiamy godzinê i minuty. 
Przytrzymuj¹c przycisk przyspieszamy przesuw .
2. Zwalniamy przyciski i czas jest nastawiony .
3.Przy b³êdnym nastawieniu czasu postêpujemy jak w punkcie 1 ..
Nastawienie programów
1.Naciskaj¹c "      " uruchamiamy nastawienie pierwszego w³¹czenia  
    1_ON (W£¥CZONY).
2. Naciskamy. " W+" i wybieramy dzieñ lub blok dni. Nastawiamy czas 1_ON
     naciskaj¹c " H+"(godziny) i "M+"(minuty).
3. Naciskamy. "       " ponownie co oznacza ukoñczenie pierwszego programu
    1_OFF(wy³¹czenie ) programujemy tym samym sposobem.
4. Naciskaj¹c. "      " mo¿na nastawiæ max 8 czasowych programów.
5. Po zaprogramowaniu wszystkich czasów naciskamy " C+" i programator jest 
gotowy do pracy .
Na przyk³ad.: programator ma w³¹czyæ 8:15 a wy³¹czyæ o 22:15 w ka¿dy dzieñ
a. naciskamy "      " wyœwietli siê nam ...."1_ON"
b. naciskamy "W+" (wybór dnia/dni)..............................." MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU"
c. ................."H+" (godzina)............................ 8:00 
d. ................."M+" (minuty)........................... 8:15 
e. ................."      "........................................"1_OFF"
f. Zatwierdzamy nastawienie po........22:15 lub 10:15 PM 
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Przycisk."C+" jest wykorzystywany gdy chcemy powróciæ do wyjœciowego re¿imu.
SprawdŸ: Przy nastawieniu programów nale¿y zwróciæ uwagê aby s¹siaduj¹ce ze 
sob¹ czasy  nie pokrywa³y siê.

Nastawienie funkcji MANUAL 
1.Naciskamy. "MANUAL" i wybieramy jedn¹ z trzech funkcji.
2. ON - trwa³e w³¹czenie.
    OFF- trwa³e wy³¹czenie.
    AUTO - praca wed³ug nastawionego programu.
3. Po ustawieniu z MANUAL ON/OFF na AUTO,  CS4-16 bêdzie w³¹czony lub
    wy³¹czony a¿ do zmiany programu programu.

12/24 godzinne ustawienie
Naciskamy "C+" i "       " jednoczeœnie wybieraj¹c 12-to lub 24-godzinny cykl.

Czas letni
1. Naciskamy. "C+" i "MANUAL"  jendnoczeœnie na wyœwietlaczu uka¿e siê napis
 " SUMMER".
2. Czas zostanie przesuniêty o godzinê.
3. Ponowne naciœniêcie przycisków powoduje powrót do stanu poprzedniego..

Specyfikacja
zasilanie                                       230V ~ 50Hz
Max. obci¹¿enie                           16A, 3500W
Min. nast. czas                             1min
tem.pracy                                    -10 do +40°C
B³¹d czasowy                              +/-1min na miesi¹c
Bateria                                         NiMH 1.2V>100hodin  

Uwaga !Nie stosowaæ do urz¹dzeñ o obci¹¿eniu > ni¿ 16A. Mo¿liwoœæ w³¹czania 
przy indukcyjnym ob. max.2A. Przy koniecznoœci oczyszczenia CS4-16 od³¹czyæ od 
zasilania nie stosuj¹c mokrego czyœciwa . 
Prowadziæ instalacje przez osoby uprawnione.
CHRRONIÆ PRZED WOD¥ I WILGOCI¥ CS4-16 !!

                                                                              Schemat pod³¹czenia

Przycisk wymazuj¹cy
RES/RCL wyma¿emy
 nastawion¹ godzinê, 
nie wymazuj¹c pamiêci
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Dystrybutor:
ELEKTROBOK PL
Ul.Bielowicza 46
32-040 Œwi¹tniki Górne
tel.: 48-12-2704139

Gwarancja na wyrób 2 lata od daty zakupu.     
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